INFORMACJA NR 4a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 09.04.2009 DO 24.04.2009 R.

28. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.04.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych dla
wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na realizację szczególnie wartościowych przedsięwzięć merytorycznych.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa podczas
rozgrywek ekstraligowych i pierwszoligowych polskiej ligi ŜuŜlowej
z udziałem trzech klubów ŜuŜlowych z województwa kujawskopomorskiego: Unibaxu Toruń, Polonii Bydgoszcz i Grudziądzkiego Towarzystwa śuŜlowego.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa podczas
cyklu trzynastu koncertów plenerowych pn. „Chopin przyjechał”, które
odbędą się w dniach 1-12 maja 2009 r.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Mistrzostw
Świata Seniorów Dywizji I Grupy B w Hokeju na Lodzie, które odbędą
się w dniach 11-17 kwietnia 2009 r. w Toruniu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 188/09 - w sprawie udzielenia Gminie Wąpielsk pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 189/09 - w sprawie udzielenia Gminie Bobrowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 190/09 - w sprawie udzielenia Gminie Dębowa Łąka pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 191/09 - w sprawie udzielenia Gminie Kcynia pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 192/09 - w sprawie udzielenia Gminie Cekcyn pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 193/09 - w sprawie udzielenia Gminie Jabłonowo Pomorskie pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 194/09 - w sprawie udzielenia Gminie Jabłonowo Pomorskie pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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- Druk nr 195/09 - w sprawie udzielenia Gminie Zbiczno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 196/09 - w sprawie udzielenia Gminie Waganiec pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 197/09 - w sprawie udzielenia Gminie Więcbork pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 198/09 - w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 199/09 - w sprawie udzielenia Gminie Jeziora Wielkie pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 200/09 - w sprawie udzielenia Gminie Skrwilno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 201/09 - w sprawie udzielenia Gminie Górzno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 202/09 - w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 203/09 - w sprawie udzielenia Gminie Lubień Kujawski pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 204/09 - w sprawie udzielenia Gminie Chełmno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 205/09 - w sprawie udzielenia Gminie Baruchowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 206/09 - w sprawie udzielenia Gminie Świecie nad Osą pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 207/09 - w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 208/09 - w sprawie udzielenia Miastu Kowal pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 209/09 - w sprawie udzielenia Gminie Koneck pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 210/09 - w sprawie udzielenia Gminie Zbójno pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 211/09 - w sprawie udzielenia Gminie Świedziebnia pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 212/09 - w sprawie udzielenia Gminie Świedziebnia pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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- Druk nr 213/09 - w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 214/09 - w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 28/325/09 - odwołano z dniem 9 kwietnia 2009 r. Panią Eleonorę Sochal ze stanowiska dyrektora Obwodu Lecznictwa w BydgoszczySamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Nr 28/326/09 - zwolniono z dniem 9 kwietnia 2009 r. Pana Stanisława
Czuszela ze stanowiska dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3. Nr 28/327/09 - powierzono z dniem 10 kwietnia 2009 roku Panu Jerzemu Kurowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Zakładu Obsługi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
4. Nr 28/328/09 - wyraŜono zgodę na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
WyraŜono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi – dyrektorowi KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, na
sprzedaŜ lub likwidację składników majątkowych.

5. Nr 28/329/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy, któremu
powierzone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2009-2013 - 4.2.
6. Nr 28/330/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie inwentaryzacji
obecnego stanu teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej
w województwie kujawsko-pomorskim wraz z planami jej rozbudowy
przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2009-2013 - 4.1 „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”.
7. Nr 28/331/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aranŜacji plastyczno-przestrzennej wystawy
plenerowej pt. „Uśmiech świata” w Bydgoszczy.
8. Nr 28/332/09 - dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie od 1 kwietnia
2009 roku do 12 grudnia 2009 roku na linii 27 na odcinku NasielskToruń Wschodni od granicy województwa do stacji Sierpc oraz od stacji
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Sierpc do granicy województwa.
9. Nr 28/333/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie gadŜetów reklamowych
na potrzeby realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 –
ZPORR” – Działanie 2.6 – ZPORR.
10. Nr 28/334/09 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na nieodpłatne przekazanie nie
będących w uŜytkowaniu składników majątkowych na rzecz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu
11. Nr 28/335/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zastempowskiemu, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, do dokonywania czynności związanych ze składaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej – Departamentu Funduszy
Strukturalnych wniosków na dofinansowanie w latach 2007-2013
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu III „Wysoka Jakość
Systemu Oświaty”, Działania 3.3 Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja metod i treści kształcenia.
12. Nr 28/336/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Gminy KsiąŜki
w sprawie powiększenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
o grunty stanowiące własność Gminy KsiąŜki znajdujące się na terenie
wsi Brudzawki, o działki oznaczone numerami: 84/1 o pow. 0,28 ha
i 84/6 o pow. 3,1497 ha.
13. Nr 28/337/09 - przyjęto do realizacji Ramowy Plan Realizacji Działania
dla Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 2009 rok.

29. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.04.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację o działalności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok
2008.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 34/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 12/1 w obrębie Stary Folwark, gmina Grudziądz,
- Nr 35/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kamionka,
Przedzamcze i Zamkowa wraz z Parkiem Chopina do historycznych
murów miejskich w Brodnicy,
- Nr 36/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego obejmującego działki ograniczone ulicami: Stodólną, Szkolną, Diabelską Górką, Kościuszki i Mickiewicza
w Nieszawie,
- Nr 37/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek połoŜonych w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej w północno-wschodniej części miasta Nowe,
- Nr 38/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.
3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 39/09 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/338/09 - wyraŜono wolę realizacji przez Samorząd Województwa
zadania pn. „Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2009-2013.
Zadanie realizowane będzie w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej” Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego beneficjentem systemowym jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowa jednostka budŜetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

2. Nr 29/339/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup jednego samochodu przeznaczonego na potrzeby wykonania Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013.
3. Nr 29/340/09 - odrzucono ofertę Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonano wyboru
oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Nr 29/341/09 - odrzucono ofertę Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup materiałów i gadŜetów reklamowych Programu Obszarów
Wiejskich 2007-2013 na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Nr 29/342/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy, któremu
powierzone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „E-usługi
e-organizacja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013 –
4.2.
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6. Nr 29/343/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest druk ksiąŜki pod tytułem „Pierwsza
KsiąŜka Mojego Dziecka”.
7. Nr 29/344/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej”
realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu.
8. Nr 29/345/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont magazynu przeciwpowodziowego”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
9. Nr 29/346/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Eksploatacja i konserwacja urządzeń wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
10. Nr 29/347/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
11. Nr 29/348/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa szpitala” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
12. Nr 29/349/09 - zmieniono uchwałę w sprawie budŜetu województwa
na rok 2009.
13. Nr 29/350/09 - zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok 2009

30. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.04.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji stoiska regionalnego
na 12. Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych
EXPO REAL w Monachium w dniach 5-7 października 2009 r.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/351/09 - udzielono upowaŜnienia Pani Annie Jurewicz, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
do przygotowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 pod nazwą „Astro-Baza”, którego liderem
jest KPCEN w Toruniu.
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2. Nr 30/352/09 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 16/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej i sportu.
3. Nr 30/353/09 - zaopiniowano negatywnie projekt „Aktualizacji Gminnego
Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Inowrocławia na lata 20082011” wraz z „Załącznikiem do Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Inowrocławia na lata 2008-2011”.
4. Nr 30/354/09 - przyznano dofinansowanie 9 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na
łączną kwotę 345.445,03 zł.
5. Nr 30/355/09 - przyznano dofinansowanie 20 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji
mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną
kwotę 4.237.795,64 zł.
6. Nr 30/356/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wdroŜenie systemu zarządzania
jakością zgodnego z PN ISO 9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdroŜenie zintegrowanego systemu jakości zgodnego
z PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
7. Nr 30/357/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aranŜacji plastyczno-przestrzennej wystawy
plenerowej pt. „Uśmiech świata” w Kamieniu Krajeńskim i we Włocławku.
8. Nr 30/358/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów eksploatacyjnych szczegółowo wskazanych w SIWZ.
9. Nr 30/359/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych,
szczegółowo wskazanych w SIWZ.
10. Nr 30/360/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2009 r. pod nazwą: „Organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieŜy”.
11. Nr 30/361/09 - przyjęto listę rankingową projektów rekomendowanych
do współfinansowania w ramach Konkursu na przeprowadzenie działań
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informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich „Majówka Europejska”.
12. Nr 30/362/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przyznano dofinansowanie 31 projektom na łączną kwotę 1.438.081,88 zł.

13. Nr 30/363/09 - przyjęto KsiąŜkę Procedur KP-014/v.1/z Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi”.
14. Nr 30/364/09 - zmieniono uchwałę nr 68/725/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu.
15. Nr 30/365/09 - dokonano indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny.
Czas trwania poszczególnych etapów oceny zgodnie z podrozdziałem 6.2.6
Instrukcji oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (ze zm.), ulega wydłuŜeniu dla konkursu nr RPOWKP 6/V/5.2.2/2008 dla Poddziałania 5.2.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o 10 dni roboczych,
tj. do dnia 6 maja 2009 r.

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.04.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu dotacji celowych na
rzecz Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczego z podnośnikiem.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu na
przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorsko-remontowych.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu organizacji obchodów 100-lecia powołania toruńskiej zawodowej straŜy poŜarnej.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych związanych z realizacją programu Święta Województwa w miastach prezydenckich w dniach 3-7 czerwca 2009 r.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji i prezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na targach REAL VIENNA w Wiedniu, organizowanych w dniach 26-28 maja 2009 r.
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6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 40/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania dla terenów usługowych przy ul. Przejazdowej i terenów mieszkalno-usługowych przy ul. Łabędziej w Wąbrzeźnie,
- Nr 41/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania dla terenu przy ul. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie,
- Nr 42/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania dla terenu przy ul. 750-lecia Wąbrzeźna w Wąbrzeźnie,
- Nr 43/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania dla terenu drogi łączącej ul. Mikołaja z Ryńska
z ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie.
7. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 44/09 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 216/09 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu
- Druk nr 217/09 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu
- Druk nr 228/09 - w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 31/366/09 - przyznano dofinansowanie 3 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu I –
rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.3 – Regionalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałania 1.3.2 – Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia, na łączną kwotę 12.113.866,23 zł.
2. Nr 31/367/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/121/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom w ramach Działania 5.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
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3. Nr 31/368/09 - przyznano dofinansowanie 14 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę
6.236.575,74 zł.
4. Nr 31/369/09 - przyznano dofinansowanie projektowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, na kwotę 3.963.050,00 zł
5. Nr 31/370/09 - przyznano dofinansowanie 3 projektom w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś
Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej znajdującym się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę
11.744.624,48 zł.
6. Nr 31/371/09 - przyznano dyrektorom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dodatki motywacyjne na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 sierpnia 2009 r.
7. Nr 31/372/09 - przyznano dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku
2009, które będą realizowane w latach 2009-2010 na podstawie umów
wieloletnich, 3 wnioskodawcom na łączną kwotę 795.410,00 zł.
8. Nr 31/373/09 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I kwartał
2009 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
9. Nr 31/374/09 - ogłoszono Konkurs pod nazwą „Województwo KujawskoPomorskie bez barier”.
10. Nr 31/375/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Przejazd, na
działkach o nr: 48, 57, 58, 62/1, 62/5, 62/6, 62/10, 63/3, 63/8, 64/1,
65/13, 66/9, 67/1, 68/4, 68/5, 69, 92, 93, 94/15, 96, 98, 99, 111, 112 –
obręb 27; 1/4 obręb 336, w Bydgoszczy.
11. Nr 31/376/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Orląt Lwowskich,
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na działkach o nr: 232, 248, 250, 253, 254, 255 – obręb 406; 183, 184/1,
184/3, 184/6, 185, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 211/1,
218 – obręb 408; 5/2, 5/3, 6/2, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 8/1,
8/2, 8/3, 8/4, 8/8, 9/2, 9/3, 37/1, 37/2, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8 – obręb 435,
w Bydgoszczy.
12. Nr 31/377/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Inowrocławia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie przedłuŜenia ul. Wojska Polskiego od Al. Niepodległości do
ul. St. Staszica w Inowrocławiu.
13. Nr 31/378/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej
nr 1 na odcinku Bzowo – Dolna Grupa od km 108+020 do km 115+123 –
zadanie 1 od km 112+300 do km 115+123.
14. Nr 31/379/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na remoncie drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz w km
5+940 – 8+725, w zakresie działek: 102/4, 29/6, 29/7, 26/1 – obręb Potulice (nr 0012) i 255/1 – obręb Gorzeń (nr 0003).
15. Nr 31/380/09 - wyraŜono zgodę PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na doraźne (tj. awarie i wypadki) wykorzystywanie przez PCC Rail S.A. jednego autobusu szynowego z przeznaczeniem do wykonywania, objętych umową nr AD.V.3020-UDOT/943/2008
z dnia 11 grudnia 2008 r., kolejowych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
16. Nr 31/381/09 - zatwierdzono Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu.
17. Nr 31/382/09 - powierzono Panu Januszowi Lewandowskiemu pełnienie
obowiązków Dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
18. Nr 31/383/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu „Majówka Europejska”.
19. Nr 31/384/09 - uzupełniono listę rankingową projektów rekomendowanych do współfinansowania w ramach Konkursu „Majówka Europejska”.

32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.04.2009 R.
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 218/09 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
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- Druk nr 219/09 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
- Druk nr 220/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
- Druk nr 221/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
- Druk nr 222/09 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
- Druk nr 223/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
- Druk nr 224/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
- Druk nr 225/09 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
- Druk nr 226/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
- Druk nr 227/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
- Druk nr 229/09 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2009.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 32/385/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 100/1294/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 20082011 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury
medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
2. Nr 32/386/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/137/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
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3. Nr 32/387/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Łabiszyn”.
4. Nr 32/388/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gąsawa na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
5. Nr 32/389/09 - ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy dla
operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu
odpadów komunalnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6. Nr 32/390/09 - ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy dla
operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7. Nr 32/391/09 - ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy dla
operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
8. Nr 32/392/09 – dokonano podziału środków dostępnych dla działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
9. Nr 32/393/09 - wyraŜono zgodę SPZOZ Wojewódzkiemu Centrum
Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie majątku trwałego.
10. Nr 32/394/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 32/395/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 266 relacji
Ciechocinek – Sompolno (ul. Słowackiego), od km 6+620 do km 6+805,
w Aleksandrowie Kujawskim.
12. Nr 32/396/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Inowrocławia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie dróg dojazdowych do działek nr 3, 5/2 i 7 – Inowrocławski
Obszar Gospodarczy – strefa w rejonie ulic Szosa Bydgoska – Metalowców – Libelta – Marcinkowskiego w Inowrocławiu.
13. Nr 32/397/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Inowrocławia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie dróg dojazdowych do działek nr 28/3, 28/9, 28/16 – Inowrocławski Obszar Gospodarczy – strefa w rejonie ulic Szosa Bydgoska –
Metalowców – Libelta – Marcinkowskiego w Inowrocławiu.
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14. Nr 32/398/09 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkolenia integracyjnego w terminie 4-6 czerwca 2009 r. połączonego z treningiem pełnienia ról w zespole.
15. Nr 32/399/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie oprawy reklamowoinformacyjnej dotyczącej funduszy europejskich podczas IX Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w dniu 11 czerwca 2009 r. w Bydgoszczy.
16. Nr 32/400/09 - wykluczono wykonawcę z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów i gadŜetów reklamowych Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013.
17. Nr 32/401/09 - odrzucono oferty oraz dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadŜetów reklamowych na potrzeby realizacji projektu „Stypendium dla doktorantów
2008/2009 – ZPORR”.
18. Nr 32/402/09 - nadano drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowe numery.
19. Nr 32/403/09 - zmieniono uchwałę w sprawie Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyŜszych kontynuujących naukę na studiach
doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin
naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów
województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu „Stypendia dla
doktorantów 2008/2009 – ZPORR”.
20. Nr 32/404/09 - rozstrzygnięto protest i odrzucono ofertę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych.
21. Nr 32/405/09 - wykluczono wykonawcę i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
materiałów eksploatacyjnych.

*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
09.04.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
10.04.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w spotkaniu
z przedstawicielami Województw Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim i dotyczyło połączeń kolejowych,
łączących oba województwa.
14.04.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
14.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki obejrzał mecz Polska – Ukraina, odbywający się na toruńskim Tor-Torze w ramach współfinansowanych przez samorząd województwa Mistrzostw Świata Seniorów Dywizji I Grupy B w hokeju na
lodzie.
Podczas mistrzostw w zmaganiach na lodzie wzięły udział reprezentacje Holandii, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Zwycięzca grupy, reprezentacja Włoch, weźmie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata
Elity, w których wystąpią zespoły ze światowej czołówki.
15.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
spotkali się w Warszawie z prezesem Polskich Linii Kolejowych Zbigniewem
Szafrańskim. Spotkanie dotyczyło stanu technicznego infrastruktury kolejowej
w województwie.
15.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
spotkali się w Warszawie z minister Ewą Bieńkowską na zorganizowanym przez
nią w Ministerstwie Skarbu Państwa posiedzeniu zespołu ds. wykorzystania
funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
15.04.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowy na realizację przedsięwzięć związanych z opieką paliatywną
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność poŜytku publicznego. Samorząd województwa na pomoc chorym przeznaczył 300 tysięcy złotych.
Granty przyznano w ramach drugiej edycji konkursu „Opieka paliatywna”. Komisja konkursowa wybrała do realizacji 22 oferty na kwotę 300 tysięcy złotych.
W uroczystości podpisania umów wzięła udział radna województwa Iwona Kozłowska.
16.04.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
16.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z zaproszonymi gośćmi
w Urzędzie Marszałkowskim na konferencji prasowej dotyczącej XVI Forum
Gospodarczego. W spotkaniu uczestniczył m.in. profesor Zbigniew Karpus, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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16.04.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji inaugurującej funkcjonowanie projektu dotyczącego wdraŜania sprawnych i przejrzystych procedur administracyjnych na wszystkich szczeblach samorządu
w naszym regionie. Konferencja odbywała się w Toruniu.
Projekt pod nazwą „WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego
z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego” dotyczy zastosowania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej – Urzędzie
Marszałkowskim oraz 13 urzędach powiatowych i 7 urzędach gminnych w całym regionie. Szacowany koszt przedsięwzięcia to prawie 1,8 mln zł, z czego
1,75 mln zł wyniesie zagwarantowane juŜ unijne wsparcie z rozdysponowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16.04.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji regionalnej „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze szansą rozwoju turystyki Regionu
Kujawsko-Pomorskiego”. Konferencja odbyła się w mennonickiej zabytkowej
chacie z 1770 roku w Chrystkowie koło Świecia.
Konferencja była zorganizowana w związku z 10-leciem istnienia Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej celem była wymiana doświadczeń z prowadzonych badań i projektów dotyczących relacji zasoby
kulturowe i przyrodnicze a turystyka.
16.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w I Forum
Rolników Kujaw i Pomorza. Forum odbyło się na stadionie Miejskim Zawiszy
w Bydgoszczy.
W I Forum udział wzięło ponad 100 rolników z całego województwa – przedstawicieli organizacji branŜowych działających na terenie województwa. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeŜeń na temat stanu naszego rolnictwa
i propozycji konkretnych działań. Gośćmi forum byli wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi Artur Ławniczak, poseł Ewa Kierzkowska i wiceprzewodniczący
sejmiku Ryszard Bober.
16.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
z mieszkańcami powiatu lipnowskiego. Podczas spotkania rozmawiano o problemach powiatu i moŜliwościach wsparcia inicjatyw mieszkańców ze środków
unijnych. Na spotkaniu obecni byli takŜe wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Artur Ławniczak oraz poseł Ewa Kierzkowska.
16.04.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w Konwencie Marszałków, który odbył się w Łodzi. Podczas konwentu poruszano sprawy związane z koncepcją rozwoju budowy dróg krajowych i autostrad do 2012 r. oraz
koncepcją budowy i uruchomienia kolei duŜych prędkości w Polsce, a takŜe
planów PKP PLK S.A., dotyczących modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych
na terenie całego kraju.
17.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla odwiedził Toruń, dokąd przybył na zaproszenie Fundacji Kopernikańskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
17.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odebrał w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu statuetkę „Przyjaciel Zabytków”. WyróŜnienie przyznane zostało w ramach
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obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który odbywał się
w dniach 17-19 kwietnia.
17.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
umowy z władzami klubów Polonia Bydgoszcz, Unibax Toruń i Grudziądzkiego
Towarzystwa Sportowego. Umowy dotyczą sponsorowania ŜuŜlowych druŜyn
młodzieŜowych przez samorząd województwa. W ten sposób rozpoczynamy
promocję naszego regionu jako krajowej stolicy sportu ŜuŜlowego.
Urząd Marszałkowski na wsparcie juniorów w 2009 roku przeznaczył w sumie
200 tysięcy złotych. Po 80 tysięcy złotych otrzymają kluby Polonia Bydgoszcz
i Unibax Toruń, a 40 tysięcy złotych trafi do Grudziądzkiego Towarzystwa śuŜlowego. Władze województwa otrzymają tytuł sponsora druŜyn młodzieŜowych
tych klubów, a takŜe obejmą patronatem zawody z cyklu DruŜynowych Mistrzostw Polski sezonu 2009 oraz inne zawody młodzieŜowe organizowane na
stadionach w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu.
17.04.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu, odbywającym się w Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotem spotkania były warunki podpisania umowy o współpracy między partnerami oraz pre-umowy o dofinansowanie projektu „Szybka kolej metropolitarna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City”. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele
PKP, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Solca Kujawskiego oraz Miasta Torunia.
17.04.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Barcina Michałem Pęziakiem. Podczas spotkania omawiano kwestie
dotyczące funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy.
18.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w odbywających się w Bydgoszczy uroczystościach związanych z inauguracją Bydgoskiego Festiwalu
Operowego w Operze Nova.
Bydgoski Festiwal Operowy to wysokiej klasy impreza muzyczna, odbywająca
się co roku na wiosnę. Tegoroczna edycja potrwa do 3 maja. Urząd Marszałkowski wsparł festiwal kwotą 350 tysięcy złotych.
18.04.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wręczył nagrody zwycięzcom
XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Ziemi Kujawskiej w Scrabble o "Kryształowe jajo
świąteczne". Wręczenie nagród odbyło się w Inowrocławiu.
18.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz reprezentował samorząd województwa podczas obchodów 660. rocznicy lokacji Lipna. W ramach
uroczystości jubileuszowych odbył się uroczysty koncert w kinie "Nawojka" oraz
premierowy pokaz folderu o mieście.
19.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w odbywającym się w Bydgoszczy meczu ŜuŜlowym między Polonią Bydgoszcz i Unibaxem Toruń. Podczas Derby Pomorza marszałek przekazał umowy o sponsorowanie szefom
bydgoskiej Polonii i toruńskiego Unibaxu.
20.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Toruniu Danutę Hübner, unijną
komisarz ds. polityki regionalnej. Tematem wiodącym spotkania były najwaŜniejsze efekty wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Komisarz Hübner odwiedziła Toruń w związku z odbywającym się w naszym mieście XVIForum Gospodarczym, którego by-
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ła honorowym gościem. Komisarz Hübner wzięła udział we wspólnej z marszałkiem Całbeckim konferencji prasowej. Podkreśliła, Ŝe nasz region niezmiennie
znajduje się w czołówce polskich województw w kwestii absorpcji unijnego
wsparcia.
20-21.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem XVI Forum Gospodarczego w Toruniu. Udział w spotkaniu wziął takŜe członek zarządu Bartosz
Nowacki.
„Polska: 5 lat w Unii Europejskiej, 20 lat po Okrągłym Stole” – to hasło tegorocznego forum. W dwudniowej konferencji wzięli udział między innymi unijna
komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, a takŜe wicepremier Ukrainy Iwan
Wasjunyk oraz ambasador Ukrainy Olexander Motyk, ambasador Rosji Władymir Grynin, ambasador Białorusi Wiktar Gajsionak i ambasador Słowacji František Ružička.
Tematy sesji plenarnych oraz spotkań panelowych koncentrowały się wokół
polskich przemian po 1989 roku i ich skutków, wyzwań związanych z naszą
obecnością w Unii Europejskiej, stanu przygotowań do Piłkarskich Mistrzostw
Europy EURO 2012 oraz współpracy gospodarczej Polska – Wschód. Wstępne
wystąpienie „Polska – Unia Europejska. Pięć lat po” wygłosiła Danuta Hübner.
Gospodarzami XVI Forum Gospodarczego Toruń 2009 byli przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca Jacek Janiszewski
oraz marszałek województwa Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski.
20.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uroczyście potwierdził decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 17 milionów złotych dla gminy ChełmŜa
i prawie 4,5 miliona złotych dla gminy śnin. Wsparcie finansowe dla gmin przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 na inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Spotkanie miało
miejsce w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Dofinansowanie zostało przyznane gminom przez Ministerstwo Środowiska
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. To
pierwsze gminy w naszym województwie, które otrzymają wsparcie w ramach
PO Infrastruktura i Środowisko rozdysponowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Fundusz
dokonywał oceny projektów oraz będzie pośredniczył w rozliczaniu środków.
W spotkaniu wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, senator Michał Wojtczak, posłanki Domicela Kopaczewska i Teresa Piotrowska oraz władze gmin, które otrzymają
dofinansowanie: burmistrz ChełmŜy Jerzy Czerwiński i burmistrz śnina Leszek
Jakubowski.
20.04.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w gali finałowej
IV edycji Konkursu Lodołamacze 2009 w Bydgoszczy.
„Lodołamacze” to ludzie, firmy i instytucje, które angaŜują się w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych. Tworzą nowe miejsca zatrudnienia lub
stwarzają lepsze warunki pracy. „Lodołamacze” dają przykład i pokazują, Ŝe
człowiek niepełnosprawny moŜe być doskonałym pracownikiem, zaangaŜowanym w budowanie sukcesu firmy.
Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
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20.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w odbywającej się w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej we Włocławku konferencji
„W trosce o Ŝycie ludzkie”.
Cykl konferencji „W trosce o Ŝycie ludzkie” zorganizowany został w ramach obchodów Narodowego Dnia śycia. W tym roku przyświecało mu hasło „Stawiam
na rodzinę”.
20.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Kowalewie Pomorskim.
W naszym regionie wybudowaliśmy dotychczas 34 kompleksy sportowe „Orlik”,
a do końca 2009 roku moŜe u nas działać nawet sto takich zespołów boisk.
Pierwszy rok realizacji rządowo-samorządowego programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” to czas wyjątkowy. Pierwsze przetargi na budowę boisk ogłoszono w maju, a juŜ we wrześniu mieszkańcy województwa mogli korzystać z pierwszych trzech „Orlików” (w Baruchowie, Śliwicach i Radzyniu Chełmińskim). Do końca roku otworzyliśmy w sumie 32 zespoły
boisk. Do końca kwietnia zakończy się teŜ budowa 14 kolejnych „Orlików”, które
powstają w ramach przyznanego w 2008 roku wsparcia.
20.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „5 lat w Europie” odbywającej się w Kowalewie Pomorskim.
Podczas konferencji podsumowano pięciolecie obecności gminy w Unii Europejskiej, zwrócono uwagę na kwestie rozwoju, jaki nastąpił w związku z unijnymi dotacjami. W konferencji uczestniczył poseł Eugeniusz Kłopotek oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.
21.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Toruniu ambasadora Rosji Władimira Grinina i ambasadora Słowacji Františka Ružičkę oraz polskiego ambasadora na Ukrainie Jacka Kluczkowskiego. Dyplomaci byli gośćmi XVI Forum
Gospodarczego w Toruniu.
21.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Toruniu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Annę StróŜyńską. spotkała się wczoraj w Toruniu z marszałkiem Piotrem Całbeckim. Tematem spotkania był między innymi przygotowywany przez UKE pakiet regulacji, zawierających ułatwienia dla samorządów
inwestujących w dostęp do internetu.
UKE jest krajowym regulatorem komunikacji elektronicznej. Na początku lutego
wydał decyzję o rezerwacji częstotliwości dla kujawsko-pomorskiej sieci WiMAX
– infrastruktury radiowego dostępu do internetu, której budowa jest jedną z inwestycji samorządu województwa, finansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd województwa w ramach RPO WK-P przekaŜe na budowę obwodnicy
w Pakości ponad 5 milionów złotych. Prace budowlane rozpoczną się juŜ
w czerwcu tego roku. Ponad 4 miliony złotych otrzyma gmina Dobrzyń nad Wisłą na budowę centrum sportowo-turystycznego. Na kompleks, oprócz duŜej
hali sportowej z trybunami, złoŜą się baza noclegowa, sauna, siłownia, dwa boiska oraz bieŜnia trzytorowa. Powiatowy szpital w Świeciu dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa zostanie wyremontowany i zmodernizowany,
zakupiony zostanie równieŜ nowy sprzęt medyczny, który poprawi standard
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świadczonych usług medycznych. Szpital otrzyma łącznie ponad 4,3 miliona
złotych.
21.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym
z organizacjami samorządowymi, dotyczącym przygotowania do prac nad dokumentem, który na najbliŜsze sześć lat wyznaczy kierunki i obszary współpracy samorządu województwa z ngo-sami. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, udział wzięli takŜe marszałkowscy urzędnicy
odpowiedzialni za adresowane do ngo-sów konkursy o samorządowe granty
i przedstawiciele wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.
21.04.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej realizacji projektu „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych
poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” w Szpitalu Uniwersyteckim
Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Następnie wicemarszałek uczestniczył
w odbywającym się tam posiedzeniu Rady Społecznej tej placówki.
21-25.04.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował samorząd
województwa podczas Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych "URBIS
INVEST" w Brnie.
Targi "URBIS INVEST" są okazją do prezentacji moŜliwości inwestycyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Równolegle z tymi targami obywały się
największe targi budowlane w tej części Europy. Na targach co roku spotykają
się przedstawiciele regionów, miast, instytucji i organizacji, poszukujący inwestorów i partnerów, deweloperzy, właściciele nieruchomości komercyjnych, biura obrotu nieruchomościami, instytucje finansowe, firmy budowlane oraz dostawcy.
21.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „Co to jest KSOW?”, odbywającej się w Przysieku.
Krajowe sieci obszarów wiejskich - będące platformami współdziałania na rzecz
rozwoju wsi samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych – powstały juŜ
lub powstają we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W 2009 roku struktura ta
została utworzona takŜe w naszym kraju. Od marca regionalny sekretariat
KSOW działa takŜe w Kujawsko-Pomorskiem. Stosowna komórka funkcjonuje
w ramach marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Geodezji.
22.04.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
22.04.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się z tegorocznymi beneficjentami programu „Moje boisko Orlik 2012” w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Podczas spotkania omówiono tegoroczne zasady programu i jego perspektywy.
Spotkanie informacyjne z 47 przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego miało na celu zapoznanie samorządowców z zasadami programu.
W tym roku w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” planujemy budowę
53 kompleksów sportowych.
22.04.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w gali finałowej konkursu „Złote Formaty 2009”, podczas której wręczono wyróŜnienia laureatom.
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Portal turystyczny województwa kujawsko-pomorskiego www.visitkujawskopomorskie.pl został uhonorowany drugą nagrodą w tym prestiŜowym konkursie.
Uroczystość wręczenia statuetek Złotego Formatu odbyła się w hotelu Sheraton
w Warszawie.
Konkurs „Złote Formaty” jest częścią organizowanego przez firmę Ströer Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Impreza co roku składa się z dwóch elementów – konferencji, dotyczącej najnowszych trendów i technik promocji oraz konkursu.
23.04.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
23.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w zorganizowanej
w Urzędzie Marszałkowskim konferencji prasowej, dotyczącej podsumowania
realizacji budŜetu województwa na rok 2008.
Ubiegłoroczne dochody województwa zamknęły się kwotą 625,7 miliona złotych, wydatki zaś wyniosły 640,7 miliona złotych. Planowany początkowo
na 85 milionów złotych deficyt, dzięki dyscyplinie wydatków, udało się zredukować do 15 milionów. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
złoŜone przez zarząd województwa sprawozdanie budŜetowe.
23.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Toruniu Asko Peltola, marszałka regionu Południowej Ostrobothni (Finlandia).
Ambasador gościł w naszym województwie w ramach projektu współpracy kulturalnej, realizowanego wspólnie przez nasze województwo oraz regiony
z Kornwalii (Wielka Brytania) i Południowej Ostrobothni (Finlandia). Zadanie pilotaŜowego projektu Europejskie Regiony Kultury (EROC), realizowanego
w ramach unijnego programu Kultura na lata 2007-2013, to promocja europejskich regionów rolniczych jako obszarów wywierających duŜy wpływ na bogactwo i róŜnorodność kultury europejskiej. Jest to partnerskie przedsięwzięcie,
w którym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego współuczestniczy z brytyjskim regionem Kornwalii oraz fińskim regionem Południowej
Ostrobothni.
24.04.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji „Jak stać się
europejskim regionem kultury?”, zorganizowanej w toruńskim Centrum Sztuki
Współczesnej. Konferencja była częścią projektu współpracy kulturalnej, realizowanego wspólnie przez nasze województwo oraz regiony z Kornwalii (Wielka
Brytania) i Południowej Ostrobothni (Finlandia). W trakcie konferencji odbyła się
prezentacja regionów biorących udział w projekcie, a lokalni twórcy z trzech regionów zaprezentowali swoje projekty artystyczne. Tematem prelekcji była teŜ
identyfikacja mieszkańców ze swoim regionem oraz rola kultury w kreowaniu
toŜsamości regionalnej.
24.04.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w spotkaniu Komitetu
Doradczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
24.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystościach upamiętniających zbrodnie hitlerowskie, dokonane na mieszkańcach
gminy KsiąŜki.
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24.04.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
konsultacyjnym z organizacjami samorządowymi, dotyczącym przygotowania
do prac nad dokumentem, który na najbliŜsze sześć lat wyznaczy kierunki i obszary współpracy samorządu województwa z ngo-sami. W spotkaniu, które odbyło się we Włocławku, udział wzięli takŜe marszałkowscy urzędnicy odpowiedzialni za adresowane do ngo-sów konkursy o samorządowe granty i przedstawiciele wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.
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przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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